
 

 

POROZUMIENIE  NR...............DW/2021/2022  

 
Zawartew dniu ………… 2022 r. pomiędzy Gminą Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza 

NIP:629-246-26-89 reprezentowaną przez Dyrektora Przedszkola nr 39 w Dąbrowie Górniczej ul. Mireckiego 25  

mgr Renatę Giza działającego na podstawiepełnomocnictwa Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza zwanego  w treści 

porozumienia „Usługodawcą”, 
 

a  Panią….................................................................................................................................zamieszkałą w Dąbrowie Górniczej  
 

 przy ul. ….....................................................................................................................................rodzicem (opiekunem prawnym) 

 

dziecka ……………………………………………………………………….Legitymującą się dow.osob. seria….......................... 

 

nr…..........................wydanym przez…...........................................................................................PESEL….................................... 

 

oraz Panem….......................................................................................................................zamieszkałym w Dąbrowie Górniczej  

 

 przy ul….......................................................................................................................................rodzicem (opiekunem prawnym) 

 

dziecka ………………………………………………………………. Legitymującym  się dow.osob. Seria….......................... 
 

nr….........................wydanym  przez….............................................................................................PESEL….................................. 

 

zwanym w treści umowy „Usługobiorcą”  

 

Strony zgodnie postanawiają: 

 

§ 1 
Usługodawca zobowiązuje się zapewnić dziecku Usługobiorcy…............................................................................. 

wyżywienie *: /imię i nazwisko dziecka/  

dwa posiłki 

                          trzy posiłki 

w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. 

§ 2 

Usługobiorca zobowiązuje się do pokrycia: 
1.Opłaty za wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych 

wykorzystywanych do przygotowania zadeklarowanych posiłków *:  

śniadania          - 2,30 zł  

     obiadu              - 4,50 zł 

     podwieczorku – 1,70 zł,w łącznej kwocie…............................zł za dzień 

 

*- niepotrzebne skreślić 
 

2. Opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolu powyżej 5bezpłatnych godzin dziennie w wysokości 1,00 

zł  za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu zgodnie z oczekiwanym czasem pobytu dziecka w 
przedszkolu,dla dziecka w wieku do 5 lat. 

3. Opłaty w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad pierwszych 5 godzin pobytu dziecka w 

przedszkolu, 
dla dziecka w wieku  do 5 lat. 

4. Usługobiorca oświadcza, że jego dziecko ……………………………………………………….przebywać będzie  

 

w przedszkolu w godzinach od …………….do………………, tj. ……………godzin dziennie. 
§ 3 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty określone w § 2 pkt. 1 ulegają pomniejszeniu za każdy 

dzień. 
2. Opłaty określone w § 2 pkt.  2 i 3 są rozliczane na podstawie wykorzystanych godzin w danym miesiącu. 

3. Pomniejszenie opłaty następuje w formie odpisu w następnym miesiącu, a w przypadku braku możliwości  

 
dokonania takiego odpisu, przekazuje się  wypłaty  na konto bankowe  nr ………………………………………….. 

 

……………………..……………………………………………......................................................................... 



 

 
4. Nadpłaty pozostałe po wygaśnięciu/rozwiązaniu umowy, podlegają  zwrotowi  rodzicom (prawnym opiekunom) na 

podany numer konta bankowego. W  przypadku dziecka kontynuującego edukację  do 90 dni, w przypadku dziecka 
kończącego edukację do 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy.  

 

§ 4 

1.Usługobiorca zobowiązuje się uregulować należność określoną w § 2 pkt. 1,2  umowy  z góry najpóźniej w 
pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu za pomocą przelewu bankowego. 

14 1560 0013 2557 1240 8065 0001 – opłata za pobyt dziecka 

       03 1560 0013 2557 1240 8065 0005 – opłata za żywienie dziecka 

2. W przypadku nie uregulowania należności określonych w § 2 w terminie podanym w § 4 pkt. 1 Usługodawca może 
rozwiązać umowę bez wypowiedzenia. 

 

§ 5 

1. Usługodawca może rozwiązać umowę po trzech dniach nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka bez 
wypowiedzenia 

2. Usługobiorca może rozwiązać umowę z zachowaniem  3– dniowego okresu wypowiedzenia 

 
§ 6  

Strony dopuszczają możliwość zmiany opłat, o których jest mowa w § 2 niniejszej umowy. 

 
§ 7 

 

Umowa zostaje zawarta na czas od dn. ………………….. r. do …………………r.  

 
§ 8  

Każda zmiana w umowie wymaga zawarcia, za zgodą obu stron, aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§9 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§10 
Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy  

w Dąbrowie Górniczej. 

 
§11 

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

 
 
Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym.  
Oświadczam, ze zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dla rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez 
rodzica/opiekuna prawnego zamieszczonej na stronie internetowej przedszkola (www.przedszkole39.pl) oraz tablicy 
informacyjnej przedszkola dotyczącej przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Przedszkole nr 39 
 w Dąbrowie Górniczej oraz wyrażam zgodę na  przetwarzanie danych dla celów związanych z przyjęciem dziecka i jego pobytem 
w przedszkolu . 

 

 

 
 

……………………………………… 

1. Podpis Usługobiorcy  

 
 

...........................................................     ............ ....................................... 

2. Podpis Usługobiorcy                 Podpis Usługodawcy  
 

        oboje Rodzice  ( prawni opiekunowie)  

 

 



 


